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Uma carta de John Engel Nossos valores em ação
Na Wesco, nossa missão é criar, conectar, fortalecer 
e proteger o mundo. Como líder mundial em 
serviços de elétrica, comunicação, distribuição 
de rede elétrica e cadeia de suprimentos, os 
18.000 funcionários da Wesco colaboram com mais 
de 30.000 parceiros fornecedores e 140.000 clientes 
em mais de 50 países no mundo todo. Esse alcance 
global é uma demonstração da confiança que nossos 
clientes depositam em nós e em nossos negócios 
todos os dias.

Nosso alcance e nossas parcerias também são 
o motivo pelo qual nosso Código de conduta 
comercial é tão importante. Ele expressa 
o compromisso da Wesco na condução dos negócios 
com o mais alto grau de honestidade e integridade 
e estabelece a base para as políticas e procedimentos 
que fornecem direcionamento quanto à nossas 
responsabilidades legais e éticas. O Código de 
conduta comercial é revisado anualmente pelo 
Conselho de Administração.

Cada um de nós é responsável por seguir o Código 
de conduta comercial da Wesco e usá-lo como nosso 
guia. Esse Código de conduta comercial é uma 
promessa que fazemos não somente entre nós, mas 
também com nossos parceiros de negócios, clientes, 
fornecedores, acionistas e as comunidades que 
servimos. Dedicamos o nosso melhor em tudo o que 
fazemos e agimos com integridade e excelência em 
cada passo do caminho.

Todos nós temos liberdade para nos pronunciarmos 
e comunicarmos qualquer violação desse Código, 
das respectivas políticas da empresa ou leis 
e regulamentações. Não toleraremos retaliação 
contra qualquer pessoa que esteja fazendo uma 
denúncia de boa-fé ou cooperando com uma 
investigação. Caso tenha perguntas ou dúvidas sobre 
algo descrito nesse Código de conduta comercial, 
encorajo você a pedir orientação de seu gerente ou 
de qualquer outro recurso listado na seção Contatos 
ao final da seção Código de conduta comercial.

Obrigado por seu comprometimento com nosso 
Código de conduta comercial e com os altos padrões 
éticos que moldaram a Wesco desde o século 
passado. As pessoas, nosso principal ativo, ajudaram 
a criar e manter nossa reputação de integridade. 
Continuar a seguir esses padrões nos permitirá crescer 
com sucesso tanto hoje quantos nos anos que virão.

John Engel
Presidente e CEO

 
 

Nossos valores são os princípios nos quais baseamos nossas interações com os 
fornecedores, clientes, acionistas e comunidades onde trabalhamos e vivemos, 
bem como nossas interações uns com os outros. Eles são claros e simples 
e moldam nossas ações todos os dias na Wesco.

 

Nossa equipe é o nosso ativo mais valioso
Nós nos auxiliamos para atingir nosso potencial 
pleno e nos mantermos seguros. Temos liberdade 
para nos pronunciarmos, sabendo que seremos 
ouvidos e comunicamos qualquer comportamento 
conhecido ou suspeito que possa comprometer 
o bem-estar de nossos colegas de trabalho ou 
comprometer nossa integridade, reputação 
ou sucesso.

Vencer junto aos nossos clientes e fornecedores
Criamos alianças fortes e mutuamente benéficas com 
nossos clientes e fornecedores, estabelecendo nossas 
parcerias firmemente em um serviço bom e ético. 
Nós honramos nossos compromissos e ganhamos 
a confiança de quem faz negócios conosco.

Uma equipe
Promovemos o trabalho em equipe eficiente 
e a comunicação honesta, ouvimos o que o outro 
tem a dizer e, com isso, criamos compreensão 
mútua. Valorizamos a diversidade e trabalhamos 
de forma intencional para manter e fortalecer nossa 
cultura inclusiva.

Empenhe-se sempre para ser o melhor 
Dedicamos o nosso melhor em tudo o que fazemos. 
Sempre concluímos o trabalho, agindo com 
integridade e excelência a cada etapa do processo.

Inovação
Vemos mudanças como uma oportunidade 
de aperfeiçoamento e crescimento. Buscamos 
continuamente maneiras de inovar, executar 
e transformar como fazemos negócios através 
da digitalização.

Nossos 5 
Principais 
Valores
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O Conselho de Administração da Wesco é responsável por aprovar e emitir 
o Código de conduta comercial. Esse Código foi aprovado pelo Conselho 
da Wesco em 8 de dezembro de 2022. O Conselho revisa o Código de conduta 
comercial anualmente para determinar se é apropriado fazer revisões. Uma 
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Comitê de Auditoria.
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O objetivo desse código
Esse Código de conduta comercial (o “Código”) 
Wesco é um guia para pôr em prática nossos 
valores, ajudando cada um de nós a cumprir as 
leis e princípios éticos que regem nossos negócios. 
O Código aplica-se a todos os diretores, executivos 
e funcionários da Wesco e suas subsidiárias. Não se 
trata de um documento completo e ele não aborda 
todas as situações; devemos usar de bom senso 
e fazer perguntas se precisarmos de orientação 
e esclarecimento. 

Em muitos casos, o Código exige padrões de conduta 
ética mais altos do que os exigidos por lei. Os 
funcionários e diretores cumprirão, no mínimo, as 
leis aplicáveis e os padrões de conduta desse Código. 

Recursos adicionais, como políticas, procedimentos 
e orientações complementam o Código e estão 
listados ao longo dele. Além disso, há a disponibilidade 
de aconselhamento e orientação sobre como 
implantar o Código em nosso trabalho diário 
através dos gerentes, do departamento de ética 
e conformidade da Wesco, do departamento de 
recursos humanos, do departamento jurídico e da 
Linha de integridade empresarial.

Suas responsabilidades 
Todos nós servimos como modelo quanto 
à operação de forma ética e íntegra e devemos: 

•  Conhecer e seguir as orientações nesse Código
•  Promover um ambiente de trabalho positivo 

e inclusivo e uma forte cultura de ética 
•  Concluir o treinamento e as certificações 

atribuídos dentro do prazo 
•  Comunicar suspeitas de violações da lei, do Código 

ou das políticas da empresa, salvo se proibido pela 
lei local

•  Evitar retaliação e comunicar suspeita 
de retaliação contra qualquer indivíduo

• Cooperar com investigações

Função especial dos gerentes
Temos orgulho do nosso local de trabalho aberto, 
amistoso e colaborativo, incentivando a comunicação 
entre gerentes e funcionários. A comunicação aberta 
ajuda a garantir que estamos alertas e que nos 
sentimos confortáveis comunicando qualquer conduta 
ou situação potencialmente ilegal ou antiética.

Todo funcionário Wesco tem um papel importante na 
manutenção de nossa cultura de integridade. Nossos 
gerentes têm algumas responsabilidades adicionais:

•  Liderar através de exemplo, modelando nosso 
Código e as orientações em tudo o que fazem

•  Demonstrar que a integridade é uma prioridade 
orientando e mantendo um ambiente de trabalho 
com os mais altos padrões de conduta 
comercial ética

•  Criar um ambiente onde os funcionários sintam-se 
confortáveis em trazerem suas dúvidas e questões

•  Ouvir e abordar com presteza ou reportar as questões 
seguindo as Orientações de agravamento da Wesco

•  Observar a ocorrência e prevenir retaliação contra 
quem se pronuncia

•  Garantir um ambiente de trabalho justo 
e respeitoso

Integridade em ação
P  Fui criado em uma cultura onde não é comum 

comunicar uma questão sobre alguém que 
está em uma posição de liderança. Sei que 
meu gerente está violando a política, mas não 
quero ser um dedo-duro. O que devo fazer?

R  É importante falar sobre suas preocupações. 
A Wesco respeita e considera as normas 
de diversidade cultural ao avaliar as questões 
trazidas e realizamos as etapas apropriadas 
para proteger a identidade da pessoa que está 
compartilhando as informações, bem como as 
informações que estão sendo compartilhadas.

Mais a explorar
-  Política de conduta comercial e dever 

de informar 
- Orientações sobre agravamento
-  Departamento de ética e conformidade

Pronuncie-se
Todos nós precisamos aderir a este Código 
e reportar imediatamente qualquer violação 
de suas disposições, de outras políticas da empresa 
ou da lei. A Wesco avalia cuidadosamente todas 
as comunicações de possíveis falhas de conduta 
e as investiga imediatamente. Também tomaremos 
a ação corretiva adequada que pode ser uma 
ação disciplinar, demissão ou outras penalidades. 
Todos devemos cooperar totalmente com qualquer 
investigação de uma denúncia.

Pronuncie-se de diversas maneiras
A Wesco fornece diversos recursos para 
aconselhamento e ajuda, em caso de necessidade. 
Qualquer indivíduo que se sinta pressionado a fazer 
algo que esteja em conflito com nosso Código, que 
acredite que um colega esteja violando esse Código 
ou que se encontre em uma situação onde o curso 
de ação correto não esteja claro, pode entrar em 
contato com: 

•  O gerente dessa pessoa ou qualquer membro da 
gestão com o qual se sinta confortável

• O representante de ética e conformidade

• Representantes de conformidade regional

• Linha de integridade empresarial

• Um gerente de recursos humanos

• Departamento jurídico da Wesco

• Auditoria interna

Não há necessidade de seguir nenhuma cadeia de comando em particular para comunicar uma questão. 
Qualquer pessoa que suspeite que sua comunicação não tenha sido abordada pode enviar um relatório para 
outras pessoas na lista.

Espera-se que os gerentes comuniquem suspeitas de violação da lei ou do Código ao departamento de ética 
e conformidade da Wesco, ao representante de conformidade regional, ao departamento de recursos 
humanos ou à Linha de integridade empresarial.

Pronuncie-se sem sofrer retaliação
Não toleramos qualquer forma de assédio ou retaliação contra qualquer pessoa que, de boa-fé, comunique 
ou divulgue violações do nosso Código, das políticas ou da lei ou que coopere com uma investigação.

Se você sentir que você ou qualquer outra pessoa esteja sendo alvo de retaliação, entre em contato 
imediatamente com um dos recursos listados nesse Código. Qualquer pessoa que promova retaliação contra 
alguém que se pronuncie ou que participe de uma investigação interna estará sujeita à medida disciplinar, 
podendo incluir até demissão. Para mais informações, incluindo como reconhecer e comunicar uma 
retaliação, consulte a Política antirretaliação da Wesco.

Pronuncie-se anonimamente
Qualquer pessoa pode enviar uma comunicação anônima, salvo se proibido pela lei local, entrando em 
contato com a Linha de integridade empresarial Wesco. Ligações e comunicações podem ser feitas 24 horas 
por dia, sete dias por semana, por um prestador de serviço terceirizado independente com serviços de 
tradução disponíveis. A identidade do relator não será fornecida para ninguém na Wesco, salvo se a pessoa 
que faz a comunicação optar por divulgar sua identidade. 

Como entrar em 
contato com a Linha de 
integridade empresarial
Online:
https://wescodist.ethicspoint.com

Linha direta:
EUA e Canadá pelo número 1 866.873.2376

Lista de números fora dos EUA em: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Aplicativo móvel:

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto: legaldepartment@wescodist.com
mailto:Internal_Audit@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
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Linha de integridade empresarial
Quando alguém entra em contato com a Linha de 
integridade empresarial por telefone, um especialista 
treinado orientará a pessoa através de uma série 
de perguntas necessárias para preencher o relatório. 
As ligações para a Linha de integridade empresarial 
não são gravadas. Se a comunicação for feita online, 
a pessoa que faz a comunicação deverá fornecer 
informações através de um formulário na Internet. 
Os dois métodos permitem anonimato, salvo se 
proibido pela lei local. O relator receberá uma Chave 
de comunicação de 10 dígitos e deverá criar uma 
senha exclusiva que permita a ele acompanhar 
a comunicação feita por telefone ou online. 
É possível que em alguns países, a lei local permita 
apenas que determinados tipos de comunicação, 
como aquelas que envolvam suborno ou questões 
relacionadas a violações financeiras, contábeis 
ou de auditoria, sejam feitos através da Linha 
de integridade empresarial e podem exigir que 
eles sejam tratados localmente. Se uma questão 
comunicada precisar ser tratada localmente, 
os especialistas da Linha de integridade empresarial 
direcionarão a comunicação à gerência local ou para 
o departamento de Recursos Humanos.

Processo de investigação
Todas as comunicações são encaminhadas ao 
departamento de ética e conformidade para 
uma avaliação inicial, investigação e resolução. 
O departamento de ética e conformidade avalia todas 
as comunicações para determinar se elas alegam 
atividades ilegais, violações do Código de conduta 
comercial ou das políticas ou outra conduta antiética. 
Cada comunicação é atribuída a um investigador 
qualificado, o qual é responsável por investigar 
a questão detalhadamente da forma mais 
confidencial possível. As comunicações referentes 
a roubo ou uso indevido de ativos da empresa são 
atribuídas a investigadores com experiência no 
assunto. Alegações de relações de emprego, como 
aquelas que envolvam assédio ou discriminação, 
são investigadas por funcionários experientes 
do departamento de Recursos Humanos.

Durante o processo de investigação, se o relator 
fornecer seu nome no relatório inicial, o investigador 
poderá fazer o acompanhamento entrevistando a ele 
e a outras pessoas.

Informações sobre as comunicações e investigações 
serão compartilhadas com as pessoas que precisam 
dessa informação a fim de garantir uma investigação 
detalhada ou de determinar as melhores etapas 
para disciplina e correção. Quando apropriado 
e condizente com as considerações de privacidade 
ou quando exibido por lei, a pessoa que comunicou 
uma questão será informada sobre o resultado 
e a conclusão da investigação. 

Depois da investigação
Se uma investigação determinar que houve uma 
violação do Código ou das políticas da empresa, 
a gerência e o departamento de recursos humanos 
determinarão e executarão a ação disciplinar em 
conformidade com as políticas da Wesco e a lei 
aplicável. Outras mudanças corretivas podem 
ser implantadas, como mudanças nas práticas 
de negócios para evitar violações futuras.

A cada trimestre, no mínimo, o Diretor de Ética 
e Conformidade da Wesco informará o Comitê 
Executivo de Conformidade, formado pelo Diretor 
Presidente da Wesco, pelo Diretor Financeiro, Diretor 
de Recursos Humanos, pela Assessoria jurídica geral 
e pelo Vice-Presidente de Auditoria Interna, sobre as 
comunicações recebidas e a investigações conduzidas 
sob a orientação do departamento de ética 
e conformidade. O Diretor de Ética e Conformidade 
também fornece relatórios de investigação para 
o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração 
da Wesco durante as reuniões regulares. 

O Conselho de Administração, como um todo ou por 
meio de seus comitês, pode também, a seu critério, 
contratar consultores externos para orientar ou 
investigar as comunicações.

Integridade em ação
P  Eu suspeito – mas não tenho certeza – que 

alguém está violando nosso Código. Devo 
aguardar até que eu tenha algo concreto?

R  Não. Se você suspeitar de violação, 
pronuncie-se. É melhor levantar uma 
questão em potencial do que aguardar 
e colocar em risco outras pessoas ou 
a própria empresa. A comunicação feita 
“de boa-fé” significa que sua intenção 
é honesta quanto à informação, que acredita 
que seja verdade, mesmo que depois da 
investigação, trate-se apenas de um engano.

P  E se a questão que eu trouxer for sobre meu 
gerente – não vou perder meu emprego?

R  O melhor lugar para lidar com sua 
preocupação seria seu gerente, mas 
se é o comportamento de que está 
preocupando você é do seu gerente, ligar 
para o seu parceiro de Recursos Humanos 
ou a Linha de integridade empresarial são 
boas opções. Independentemente de quem 
esteja envolvido, você deve comunicar 
suas questões imediatamente. É sua 
responsabilidade fazer isso, e é fundamental 
para nós saber sobre qualquer atividade que 
possa estar violando nosso Código.

Mais a explorar
-  Política de conduta comercial e dever 

de informar
-  Linha de integridade empresarial
-  Política antirretaliação

Integridade em nosso local de trabalho
Somos comprometidos com a segurança, saúde e o bem-estar de nossos funcionários, parceiros de negócios e vizinhos� Acreditamos que valorizar 
cada indivíduo e apreciar as diferenças que nos tornam únicos é essencial para criarmos um negócio de sucesso e comunidades fortalecidas onde 
operamos� Não toleramos opressão ou desonra de qualquer pessoa, respeitamos os direitos humanos e a dignidade em nossos locais de trabalho 
e na cadeia de suprimentos�

Discriminação
Oferecemos um local de trabalho onde os funcionários possam atingir seus 
potenciais plenos e contribuir com nosso sucesso geral. Estamos profundamente 
comprometidos com um tratamento justo e imparcial de nossos funcionários 
e candidatos a emprego. Tratamos cada pessoa de forma justa, educada, 
respeitosa e com dignidade. O nosso local de trabalho tem uma atmosfera 
de comunicação aberta e de respeito mútuo, valorizando cada indivíduo de 
forma singular. 

Cumprimos com as leis e regulamentos de emprego, onde quer que operemos 
e não toleraremos discriminação ilegal. Todas as matérias relacionadas 
a recrutamento, contratação, formação, remunerações, benefícios, promoções, 
transferências, cessões de contrato, condições de trabalho e outros aspectos 
de emprego e relações de funcionários não são passíveis de discriminação. 
Avaliamos os candidatos e funcionários unicamente pelas suas habilidades 
e competências. Caso venhamos a testemunhar ou presenciar qualquer forma 
de discriminação, denunciaremos. Não toleramos retaliação contra qualquer um 
que faça uma denúncia de boa-fé.

Assédio e bullying  
Somos comprometidos em criar um local de trabalho que promova 
bem-estar e produtividade para nossos funcionários e que não 
tolere assédio no local de trabalho. Não permitimos condutas que 
criem um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo. 
Nós nos pronunciamos quando a conduta de uma pessoa no local 
de trabalho (incluindo a conduta de um fornecedor ou cliente) ou 
em um evento empresarial cause desconforto para nós ou pessoas 
próximas de nós. Se sentirmos ou observarmos assédio no local 
de trabalho, comunicamos o incidente. A Wesco proíbe retaliação 
contra alguém que comunique, de boa-fé, ou que coopere com 
uma investigação.

Integridade em ação
P  Posso trazer minha preocupação sobre assédio de um colega 

de trabalho, mesmo que seja um cliente que esteja assediando?

R  Sim. Não toleramos assédio, independentemente de ele vir de um 
gerente, funcionário, cliente, fornecedor ou outro parceiro comercial.

P  Meu colega de trabalho às vezes me conta piadas que considero 
ofensivas. O que devo fazer?

R  Você deve dizer ao colega de trabalho que tais piadas são inadequadas 
ao ambiente de trabalho. Você também pode conversar sobre essa 
situação com seu gerente ou com o departamento de recursos humanos.

Mais a explorar
-  Política de empregador 

com oportunidades iguais 
e ação afirmativa

- Política de não-discriminação

- Política de não assédio
- Política antirretaliação

Integridade em ação
P  Acredito que meu gerente está me discriminando e não me sinto 

confortável em falar sobre esse assunto com ele. Que outros recursos 
tenho disponíveis para falar sobre isso?

R  Caso não se sinta confortável em falar com seu gerente, contate 
o departamento de recursos humanos, o departamento de auditoria 
interna, o departamento de ética e conformidade ou um representante 
de conformidade regional. Você também pode levantar uma questão 
ou preocupação anonimamente ligando para a Linha de integridade 
empresarial da Wesco.

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx


10
Faça perguntas e levante questões
Web: Wescodist.ethicspoint.com | E-mail: ethics@wesco.com 

Inclusão e diversidade
Na Wesco, nosso pessoal é o nosso ativo mais importante. Nós nos empenhamos em criar um ambiente 
onde cada membro de nossa equipe seja valorizado por suas experiências e contribuições únicas. Inclusão 
e diversidade são a base de nossa cultura de alto desempenho e estamos comprometidos em promover um 
local de trabalho inclusivo e diversificado, que reconhece e valoriza as diferenças. 

Respeitamos e valorizamos diferenças de idade, etnia, origem ou herança indígena, gênero, atributos 
físicos, crenças, idioma, orientação sexual, formação, nacionalidade, histórico social, cultura e outras 
características pessoais. 

Sabemos que aproveitar ao máximo a riqueza de ideias, talentos, competências, históricos e perspectivas 
de todos ao nosso redor nos ajuda a fazer cada vez mais—juntos. 

Nosso compromisso com a inclusão e a diversidade estende-se a nossa rede global de fornecedores. 
Apoiamos inúmeras iniciativas e organizações que trabalham para promover oportunidades de negócios 
para empresas de propriedade de minorias e mulheres. Promovemos e impulsionamos uma rede 
de fornecedores inclusiva e diversificada que irá:

•  Contribuir com inovação e melhor tomada de decisões por meio de exposição às perspectivas e ideias 
mais amplas

•  Promover o envolvimento de empresas pequenas e diversificadas em nosso setor de distribuição

•  Contribuir com o crescimento econômico e a expansão na comunidade em que atuamos

Ambiente de trabalho seguro 
e saudável
Propiciamos um ambiente de trabalho seguro 
e saudável onde quer que operemos. Atendemos 
toda legislação de periculosidade e segurança 
aplicável e enfatizamos a importância de trabalhar 
de forma segura e responsável. Todos nós somos 
responsáveis por seguir as políticas e procedimentos 
de periculosidade e segurança da Wesco e por 
comunicar imediatamente qualquer acidente, lesão 
ou riscos para a segurança em potencial.

Proporcionamos a todos os nossos funcionários 
um local de trabalho sem a presença de drogas. 
Encorajamos qualquer pessoa com um problema 
relacionado ao álcool ou drogas a procurar ajuda 
através do Programa de Apoio para Funcionários da 
Wesco ou outros profissionais qualificados. A Wesco 
reserva-se o direito de solicitar exame toxicológico 
sempre que houver uma questão que envolva 
segurança e de demitir quem se recuse a fazer o exame.

Não toleramos violência ou comportamento 
ameaçador e proibimos armas nas instalações da 
Wesco. Cada um de nós tem a obrigação de comunicar 
ameaças de violência ou intimidação. A Wesco tomará 
a ação disciplinar apropriada em relação a qualquer 
funcionário que viole essa política de manutenção 
de ambientes de trabalho não ameaçadores, 
incluindo demissão. Quaisquer dúvidas ou questões 
sobre segurança no local de trabalho devem ser 
encaminhadas para a equipe de segurança da Wesco.

Mais a explorar
- Inclusão e diversidade site da Intranet (Compass)

Mais a explorar
-  Saúde, segurança, meio ambiente 

e sustentabilidade site da Intranet (Compass)
-  Declaração de saúde, segurança, meio 

ambiente e sustentabilidade
-  Violência no local de trabalho e política 

de conduta no local de trabalho

Integridade na maneira como fazemos negócios
Conduzimos os negócios de forma justa e honesta� Nossos relacionamentos com nossos fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios 
são justos, positivos e produtivos e baseiam-se em confiança e respeito mútuos. Desenvolver esses relacionamentos é um processo contínuo 
e exige comprometimento com altos padrões de conduta comercial ética� Em nossas interações com esses terceiros, demonstramos 
honestidade e compromisso com nossos valores� 

Antilavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro é um processo onde indivíduos ou grupos tentam 
ocultar fundos obtidos ilegalmente ou fazer com que eles pareçam legítimos, 
transferindo esses fundos por meio de operações financeiras ou comerciais 
legais. Cumprimos todas as leis que proíbem lavagem de dinheiro e evitamos 
operações que podem dar a aparência de participação nesse tipo de atividade. 
Seguimos os procedimentos definidos para detectar e evitar irregularidades em 
pagamentos e comunicamos imediatamente uma atividade suspeita.

Um olhar mais atento: Solicitações “sinal de alerta”
 Entre em contato com o departamento de ética e conformidade 
ou um representante de conformidade regional se alguém pedir 
a você que:

•  Faça pagamentos em moedas diferentes daquelas comumente 
usadas ou das que foram acordadas previamente

•  Faça ou receba pagamentos em espécie em vez de cheque 
ou transferência eletrônica

•  Faça ou receba pagamentos a ou de alguém que não faça 
parte da transação ou

• Faça ou receba pagamentos a maior

Um olhar mais atento: Promover um local de trabalho inclusivo 
e diversificado
•  Ser um exemplo de respeito às diferenças entre colegas

•  Demonstrar que todos os pontos de vista são importantes e que todos 
têm a oportunidade de contribuir

•  Conscientizar os funcionários de que suas contribuições fazem 
diferença e reconhecer suas conquistas

•  Ser objetivo – não deixar que as decisões sejam influenciadas por 
sentimentos pessoais, viés inconsciente ou preferências pessoais
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Mais a explorar
-  Política antissuborno e anticorrupção
-  Política de negócios com 

entidades governamentais
-  Política de presentes e entretenimento 

de negócios
-  Política anticorrupção de parceiros comerciais
-  Diretrizes para a seleção de parceiros 

de negócios

Um olhar mais atento: Funcionários públicos
Quem é um funcionário público? Esse é um termo muito amplo que inclui um 
funcionário, executivo, oficial ou consultor para:

•  Um governo ou seus departamentos, órgãos ou divisões, seja no nível nacional, 
estadual, regional, provincial ou local

•  As instituições pertencentes ou controladas por um governo, como universidades, 
hospitais, empresas prestadoras de serviços públicos, companhias aéreas ou 
empresas de remessa

•  Grupo indígena com status de soberano, como tribos ou nações dentro dos 
Estados Unidos, Canadá ou outros países

•  Candidatos políticos e membros de partidos políticos em qualquer nível 
do governo e qualquer pessoa que trabalhe para eles

•  Organizações internacionais, como as Nações Unidas ou a União 
Europeia e  seus órgãos ou outras agências relacionadas

• Membros de famílias reais ou de outras famílias governantes

Integridade em ação
P  Quero contratar um consultor que nos ajudará 

a obter licenças de funcionamento em outro 
país. O consultor está pedindo uma alta soma 
de dinheiro adiantada e ele se recusa a assinar 
qualquer documento. O que devo fazer?

R  Devemos tomar medidas ativas para 
garantir que o consultor não usará 
nossos pagamentos para subornar um 
oficial do governo. Entre em contato com 
o departamento de ética e conformidade 
ou com um representante de conformidade 
regional para obter aconselhamento prévio.

P  Um cliente me pediu que oferecesse um 
emprego para a cunhada dele em troca 
de um pedido. Recusei a solicitação 
e recebemos o pedido de qualquer forma. 
Ainda assim preciso notificar o ocorrido?

R  Sim, é sempre uma boa ideia informar seu 
gerente quando algo assim acontece para 
evitar problemas com o cliente.

Concorrência justa
Acreditamos na concorrência livre e aberta. Nosso objetivo é superar nossos 
concorrentes de forma honesta e justa e não toleramos conduta que diminua 
ilegalmente a competição no mercado de trabalho.

Competimos com vigor e não participamos de acordos anticoncorrenciais 
tais como:

•  Fixação de preço – fazer um acordo com um concorrente para aumentar, 
reduzir ou estabilizar preços ou outros termos competitivos

•  Licitação fraudulenta – coordenar atividade de licitação com os concorrentes

•  Boicotes a grupos – combinar com um concorrente em não fazer negócios com 
indivíduos ou negócios específicos

•  Divisão de mercados ou alocação de clientes – dividir clientes, territórios 
de vendas ou mercados entre os concorrentes

•  Contratação “não invasiva” – acordo comum entre empregadores, mesmo em 
indústrias diferentes, de não recrutar ou contratar os funcionários do outro

Uma vez que é possível deduzir um acordo a partir de uma simples discussão 
com um concorrente sobre informações sensíveis do ponto de vista 
concorrencial, não discutimos ou trocamos informações com concorrentes sobre 
questões como definição de preço, custos, margens, termos ou condições de 
vendas ou compras, segmentos do mercado, clientes ou estratégias de licitação 
ou marketing.

Suborno e corrupção
Praticamos uma política de tolerância zero contra 
dar, solicitar, oferecer ou aceitar subornos e contra 
envolver-se em outras práticas de negócios 
corruptas. Nunca autorizamos, oferecemos, 
prometemos, damos, solicitamos ou aceitamos 
subornos, caixinha ou outra oferta ou pagamento 
antiético durante as transações de nossos negócios. 
Mesmo em locais onde tais práticas possam ser 
comuns ou culturalmente aceitas, operamos 
com integridade. Não toleramos ou admitimos 
a participação em subornos ou corrupção.

Não tentamos, direta ou indiretamente, influenciar 
indevidamente as decisões ou ações de funcionários 
públicos, seja com subornos, promessas de 
presentes, doações para instituições beneficentes 
ou  políticas, empréstimos ou emprego futuro, 
favores pessoais ou outros incentivos contrários 
à lei. Não fazemos indiretamente nada que somos 
proibidos diretamente de fazer. 

Um olhar mais atento: Informações 
sensíveis do ponto de vista concorrencial
Informações sensíveis do ponto de vista 
concorrencial incluem informações como:

•  Definição de preço e lucratividade, incluindo 
descontos, sobretaxas, reduções e margens

• Vendas, incluindo volume e valor

• Custos de produção ou serviços

• Clientes

• Planos estratégicos e de marketing

•  Critério para seleção de fornecedores 
e territórios de vendas

Alguns contratos com fornecedores ou clientes podem afetar adversamente 
a concorrência e, portanto, exigem aprovação prévia do departamento 
jurídico, tais como:

•  Definição de preços nos quais os clientes podem revender os produtos que 
vendemos a eles

•  Fornecedores que definem preços em que a Wesco pode vender os produtos 
que compramos deles

• Contratos de negócios ou “requisitos” exclusivos

•  Negócio recíproco – ou seja, exigir que um cliente compre da Wesco antes 
de comprarmos dele

•  Vínculo, o qual exige que um cliente compre um produto da Wesco como uma 
condição prévia para comprar de um outro produto de nós

• Vender produtos abaixo de nosso custo 

Coletar informações competitivas de forma ilegal
Obter inteligência de mercado é uma prática de negócio normal, mas não 
usaremos meios ilegais ou antiéticos para obter informações sobre nossos 
concorrentes, seus preços, produtos, serviços, ou estratégias ou decisões 
de licitação. Respeitamos informações confidenciais não públicas de outras 
empresas e esperamos que eles respeitem as nossas. Usamos fontes públicas 
ou outras fontes permitidas e não coletamos ou pedimos que alguém 
colete informações usando atividades ilegais ou ilícitas. Seguimos as etapas 
nas Orientações sobre coleta de informações competitivas. Informamos 
o departamento jurídico imediatamente sobre qualquer informação oferecida 
ou obtida incorretamente.

Mais a explorarMais a explorar
-  Política de Direito ConcorrencialPolítica de Direito Concorrencial
-  Orientações sobre compartilhamento Orientações sobre compartilhamento 

de informaçõesde informações
-  Orientações sobre associação de classeOrientações sobre associação de classe
-  Orientações sobre coleta Orientações sobre coleta 

de informações competitivasde informações competitivas

As etapas necessárias são praticadas para garantir 
que os parceiros de negócios, que possam ter que 
lidar com funcionários públicos em nosso nome, não 
ofereçam, prometam ou autorizem qualquer forma 
de pagamentos ou incentivos proibidos. 

Conheça os seus termos: O que é um suborno?
Um suborno é uma oferta ou promessa de pagar 
ou autorizar o pagamento de dinheiro ou qualquer 
coisa de valor, direta ou indiretamente, com o intuito 
de ganhar uma vantagem competitiva ou influenciar 
indevidamente uma decisão. Os subornos podem 
acontecer de várias formas, incluindo dinheiro, 
favores, presentes, entretenimento, despesas 
de viagem, refeições, contribuições com instituições 
beneficentes ou políticas, favores pessoais, ofertas 
para contratar um parente de um funcionário 
do governo ou mesmo descontos que não estão 
disponíveis para os outros.
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Integridade em ação
P  Eu vou participar de uma reunião de um grupo comercial 

do setor no mês que vem. Um dos tópicos na agenda 
é uma discussão sobre os transtornos na cadeia 
de suprimentos, como custos de combustível e tarifas 
mais altas. Tudo bem eu participar?

R  Feiras e outras reuniões do setor onde os concorrentes 
participam exigem atenção redobrada. Deve-se evitar 
discussões diretas sobre definição de preço ou outras 
informações sensíveis do ponto de vista concorrencial. 
A mesma regra se aplica às discussões sobre custos de 
combustível, custos de mão-de-obra, custos de transporte 
ou qualquer outro custo de insumo que possa afetar 
a definição de preço. O departamento jurídico pode 
trabalhar com você para ajudá-lo a realizar suas atividades 
com esse grupo comercial de forma a atender o Código.

P  Tenho um novo representante de vendas em minha 
equipe que veio para a Wesco de um concorrente. Ele 
me disse que tem alguns arquivos de preço de produtos 
antigos do antigo empregador e perguntou se quero 
ver esses arquivos. Posso ver esses arquivos já que 
provavelmente tratam-se de preços desatualizados?

R  Não, você não deve revisar esses arquivos. Você 
deve tratar as listas de preço, mesmo as antigas, dos 
concorrentes como informações confidenciais desse 
concorrente. Desta forma, não peça ou aceite essas 
informações de um antigo funcionário do concorrente. 
Você deve falar para esse novo funcionário sobre a política 
da Wesco e instrui-lo a destruir as informações ou entrar 
em contato com o departamento jurídico para ajudá-lo. 

Mais a explorar
-  Declaração da Política de Direitos Humanos 

Globais da Wesco
-  Código de conduta do fornecedor

Presentes, entretenimento e cortesias de negócios
Presentear e aceitar presentes, oferecer entretenimento ou outras cortesias 
de negócios podem ajudar a fortalecer nossos relacionamentos comerciais 
com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios, se realizado 
corretamente. No entanto, não damos ou aceitamos presentes, oferecemos 
entretenimento ou cortesias de negócios se isso colocar pressão indevida 
ou parecer colocar pressão sobre o receptor em retornar o favor ou fazer com 
que ele se sinta em dívida com o presenteador. 

Podemos dar presentes ou oferecer entretenimento quando isso auxilia um 
propósito de negócios legítimo e é razoável e apropriado em circunstâncias 
específicas. Não solicitamos ou pedimos presentes, favores ou oferecemos 
entretenimento indevidos de fornecedores, clientes ou parceiros de negócios. 
Recusamos presentes ou entretenimento se aceitá-los daria a impressão de um 
conflito de interesse. Nunca aceitamos ou damos presentes ou dinheiro. 

Ao dar presentes, oferecer entretenimento ou cortesias de negócios, consideramos 
o que as políticas da Wesco permitem, mas também o que é apropriado para 
a situação. Não oferecemos ou recebemos entretenimento luxuoso ou itens 
extravagantes que possam dar uma impressão indevida. Se não tivermos certeza 
se um presente ou evento que queremos patrocinar ou participar é excessivo ou 
muito extravagante, discutiremos a questão com nosso gerente para garantir que 
há um motivo de negócios legítimo para patrocinar ou participar do evento.

Pode ser ilegal oferecer algo – mesmo uma modesta refeição ou um item 

promocional – a um funcionário público ou funcionário ou prestador 
de serviço do governo. Assim sendo, temos regras ainda mais rigorosas 
quanto a essas pessoas. Todos os presentes, favores, entretenimento, 
viagens ou acomodações oferecidos para autoridades do governo, 
funcionários ou prestadores de serviço em projetos governamentais, 
independentemente de valor, devem ser aprovados previamente pelo 
departamento de ética e conformidade ou um representante regional em 
conformidade, bem como o vice-presidente da Wesco.

Concorrência justa (Continuação) Trabalho forçado e tráfico humano
Somos comprometidos ao respeitar e proteger os direitos humanos fundamentais 
e acreditamos em tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito 
cumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 
juntamente com os princípios de mão de obra e dos direitos humanos definidos 
no Pacto Global e na legislação dos países onde conduzimos nossos negócios.

Conforme informado na Declaração da Política de Direitos Humanos Globais, 
proibimos o uso de mão de obra forçada ou ilegal e do tráfico humano. Não 
usamos mão de obra infantil ou forçada em nossas próprias operações e não 
toleramos exploração, punição física, abuso, tráfico ou serviço involuntário 
de crianças ou outros por toda a cadeia de suprimentos. Também reconhecemos 
os direitos legais dos funcionários de livre associação e negociação coletiva. 
Atendemos às leis trabalhistas aplicáveis onde conduzimos os negócios.

Buscamos fazer negócios com fornecedores e outros parceiros de negócios que 
demonstram altos padrões de conduta comercial ética e conformidade com a lei 
local. Empregamos medidas para conscientizar os terceiros com quem fazemos 
negócios sobre os padrões que aplicamos a nós mesmos e o que esperamos 
deles. Nosso Código de conduta do fornecedor descreve nossas expectativas 
quanto aos fornecedores e outros parceiros de negócios terceirizados. 
Treinamos nossos funcionários sobre as políticas, procedimentos e padrões 
de comportamento que determinam como fazemos negócios. Periodicamente 
avaliamos e lidamos com questões de direitos humanos em nossas operações 
comerciais e nas comunidades onde conduzimos nossas operações. Esses 
padrões são aplicáveis independentemente dos costumes locais. 
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Presentes, entretenimento e cortesias 
de negócios (Continuação)
Conheça os seus termos: Cortesias de negócios 
Presentes, hospitalidade, gratificações, entretenimento, despesas de viagem, 
empréstimos, dinheiro, prêmios ou outros favores são todos considerados 
“cortesias de negócios.”

Pare e pense
E se…

•  For oferecido a um funcionário de suprimentos um fim de semana com todas 
as despesas pagas em um resort local por parte de um fornecedor que deseja 
fazer negócios com a Wesco?

•  Você está renovando sua casa e um fornecedor da Wesco se dispõe a oferecer 
materiais de construção gratuitamente ou a baixo custo.

Pare e questione-se:
“Aceitar esse presente vai influenciar ou parecer influenciar minha tomada de 
decisão em relação a esse fornecedor? Pode ser vergonhoso para minha empresa se 
a situação se tornar pública?” Nesse caso, não aceite o presente. Em caso de dúvida 
quanto ser correto ou não aceitar um presente, converse primeiro com seu gerente. 

Integridade em ação
P   O que devo fazer se eu receber um presente que viola a política da Wesco?

R  Devolva o presente e explique educadamente ao presenteador 
que a política da empresa proíbe você de aceitar o presente. Se 
o presente for perecível, como flores ou uma cesta de alimentos, onde 
a devolução não é realmente uma opção, coloque-o em uma sala 
onde será compartilhado por todos. Se você estiver preocupado que 
a devolução possa ofender quem está oferecendo o presente, fale com 
o departamento de ética e conformidade ou com um representante de 
conformidade regional para considerarmos como lidar com a situação.

P  Depois de obter a aprovação do meu gerente, ofereci levar meu cliente 
a um jogo de beisebol. Mas houve um imprevisto e agora não poderei ir 
ao jogo. Posso oferecer os ingressos para o cliente?

R  Mesmo que o valor dos ingressos for razoável, o evento não oferece 
a oportunidade de fortalecer o relacionamento da Wesco com 
o fornecedor ou a empresa dele se você não participar. Se você não puder 
participar, peça a um dos seus colegas de trabalho para ir em seu lugar.

Mais a explorar
-  Política antissuborno e anticorrupção
-  Política de negócios com 

entidades governamentais
-  Política de presentes e entretenimento 

de negócios

Interação com parceiros comerciais
Trabalhamos com milhares de parceiros de negócios, incluindo fornecedores, 
consultores, despachantes alfandegários, agenciamento de carga aérea, 
prestadores de serviço e outros agentes e representantes no mundo todo. 
Escolhemos os parceiros certos e tomamos decisões objetivamente, com base 
em fatores como qualidade, serviço, preço, disponibilidade, confiabilidade 
e integridade. Cobramos altos padrões de nossos parceiros de negócios 
e esperamos que eles operem com ética, em conformidade com as leis aplicáveis 
e de forma consistente com nossos valores.

Esperamos que nossos parceiros de negócios mantenham uma cultura 
de equidade, diversidade e inclusão, com um local de trabalho livre de assédio, 
discriminação contrária à lei e retaliação. Não faremos negócios com um parceiro 
que se envolva em trabalho infantil, mão de obra forçada, trabalho penitenciário 
ou tráfico humano. Também não faremos negócios com um parceiro que esteja 
em uma lista de proibições criada pelo governo ou que se envolva em suborno, 
corrupção ou outra forma de práticas de negócios antiéticas.

Não estabelecemos relacionamentos com parceiros de negócios até que 
eles sejam avaliados de acordo com as Diretrizes para a seleção de parceiros 
de negócios da Wesco. Nossos parceiros de negócios também concordam em 
cumprir nosso Código de conduta do fornecedor, nossa Política anticorrupção 
de parceiros comerciais e políticas associadas e a lei aplicável. 

Se acreditamos que um parceiro comercial ou alguém que esteja atuando em 
nosso nome possa estar fazendo pagamentos indevidos ou se envolvendo 
em qualquer forma de práticas de negócios antiéticas, comunicaremos 
isso imediatamente a um representante regional de conformidade ou ao 
departamento de ética e conformidade. Temos uma tolerância zero em relação 
a práticas de negócios antiéticas e não continuaremos trabalhando com alguém 
que se envolva em atividade ilegal ou indevida ou que repetidamente falhe em 
atender nossas políticas ou expectativas éticas. 

Integridade em ação
P  Alguém me disse confidencialmente que um fornecedor estrangeiro 

de um dos nossos produtos de marca própria está sendo investigado 
quanto à exploração de crianças abaixo de 14 anos. O fornecedor não me 
falou nada sobre isso. Posso ignorar esses rumores?

R  Não. Você deve começar pendido informações para o fornecedor. Em caso 
de dúvida, entre em contato com a organização da cadeia de suprimentos, 
com o departamento de ética e conformidade ou um representante 
de conformidade regional para que possam pedir à nossa empresa de 
auditoria social externa independente para verificar os fatos sobre as 
práticas trabalhistas do fornecedor, as condições de trabalho e outras 
questões e tomem a ação apropriada dependendo dos resultados. 

Mais a explorar
-  Política anticorrupção de parceiros comerciais
-  Diretrizes para a seleção de parceiros 

de negócios
-  Código de conduta do fornecedor

Um olhar mais atento: Presentes e cortesias de entretenimento
 Oferecemos e aceitamos apenas presentes e entretenimento que sejam: 

• Razoáveis quanto a propósito e valor

• Pouco frequentes

• Não em dinheiro ou equivalente

•  De bom gosto, apropriados para a situação e que não venham 
a causar embaraço para a Wesco

• Oferecidos de forma aberta e transparente

• Devidamente e precisamente registrados 

• Permitidos por outras políticas da Wesco e pela lei aplicável

•  Oferecidos como forma de fortalecer os relacionamentos de 
negócios ou para demonstração de produtos ou serviços

Um olhar mais atento: Parceiros comerciais “sinais de alerta”
A maioria dos parceiros de negócios é conceituada, mas quando “sinais de alerta” como os mostrados 
abaixo estão presentes, pode ser necessário fazer uma verificação adicional do parceiro comercial: 

•  O parceiro comercial trabalha em países com reputação para corrupção

•  Trabalhar para nós envolverá a interação direta ou indireta com autoridades do governo, como 
fiscais aduaneiros ou oficiais de suprimentos do governo 

•  O parceiro comercial não consegue comprovar sua capacidade para fazer o trabalho para nós ou 
se recusa a responder nossas perguntas de diligência devida

•  O parceiro comercial solicita que os pagamentos sejam feitos para um banco localizado em 
um país estrangeiro não relacionado à operação
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Um olhar mais atento: Reconhecer boicotes
Um texto que nos convide a participar de um boicote pode não ser 
imediatamente aparente. Observe qualquer contrato, licitação, pedido 
de compra, questionário ou carta de crédito que:

• Contiver a palavra boicote ou lista negra

•  Proibir a importação ou exportação de bens de ou para determinados países

•  Exigir que não enviemos produtos através de portos para países específicos

Comércio internacional 
Como empresa global, a Wesco importa e exporta produtos ao redor do 
mundo. Compreendemos que existem diversas leis que restringem o comércio 
de determinados produtos e com determinados países embargados ou países, 
pessoas ou entidades restringidas de outra forma. Cumprimos todas as leis de 
exportação e importação aplicáveis. Não participaremos de qualquer atividade 
comercial que viole essas leis e não pediremos que um terceiro faça isso em 
nosso nome. Para garantir a integridade de nossa cadeia de suprimentos, 
comunicaremos nossas políticas de conformidade comercial a outros que 
conduzem negócios em nosso nome. Se houver um conflito entre as políticas 
da Wesco e as leis comerciais locais, peça orientação ao departamento 
de conformidade comercial ou ao departamento jurídico.

Sabemos que determinados produtos podem estar sujeitos a controles 
comerciais e requerem autorizações apropriadas antes da exportação. 
Entendemos que as restrições e sanções comerciais podem nos impedir de fazer 
negócios com determinados países, entidades e pessoas, e para isso, tomamos 
medidas para selecionar adequadamente as partes em relação às listas de partes 
restritas aplicáveis. Também seguimos as leis que controlam a exportação e que 
limitam a troca de determinadas informações técnicas, incluindo trocas por 
e-mail ou por acesso à Internet. Cumprimos as leis aplicáveis e garantimos que 
temos as licenças necessárias ou outras autorizações do governo necessárias 
para importar, exportar ou reexportar mercadorias, serviços ou tecnologia.

Cumprimos também com as leis antiboicote dos EUA que nos proíbem de participar 
ou colaborar com qualquer boicote estrangeiro ou outras práticas comerciais 
restritivas que não sejam aprovadas ou sancionadas pelo governo dos EUA. 

Integridade em ação
P  O que devo fazer se suspeitar que um cliente está enviando produtos 

comprados da Wesco para um país que é sancionado ou sofra embargo 
nos termos da lei de exportação aplicável?

R  Enviar produtos para países sancionados ou embargados, mesmo por 
terceiros, pode ser contrário à lei. As regras que governam esses envios 
são muito complexas e determinar se a remessa é legal exige uma revisão 
cuidadosa dos fatos pelo departamento de conformidade comercial ou 
do departamento jurídico.

P  Trabalho em uma das unidades Wesco fora dos EUA e me foi solicitado 
que comprasse cabo de um fornecedor que aparece na lista Cidadãos 
especialmente denominados do governo dos EUA. Uma vez que 
a unidade onde trabalho é fora dos EUA e não sou cidadão americano, há 
algum problema se eu comprar esse produto do fornecedor? Se houver, 
posso pedir que um terceiro independente adquira esse item para mim?

R  Não. Nossa Política de comércio internacional deixa claro que os 
funcionários Wesco, independentemente de onde estejam localizados, 
devem cumprir as sanções e legislações comerciais aplicáveis, incluindo 
qualquer restrição a entidades e indivíduos. Isso inclui autorizar um 
terceiro a fazer a compra por você. Você deve pedir assistência ao 
departamento de conformidade comercial ou ao departamento jurídico.

Atividades e contribuições políticas
A Wesco não faz contribuições corporativas em dinheiro ou outros artigos de valores 
para qualquer candidato ou escritório político ou partido político. A Wesco respeita 
os direitos de seus funcionários de participar do processo político e encoraja-os 
a participarem de suas escolhas em atividades políticas por conta própria. Contudo, 
os funcionários devem ser cuidadosos para deixar claro que essas atividades não 
representam a WESCO quando participarem em processo político. 

Os funcionários não podem usar recursos, bens em geral, tempo ou fundos da 
Wesco para suas próprias atividades políticas, nem podem pedir reembolso 
para apoio de partidos ou candidatos políticos. Se um funcionário faz uma 
contribuição política pessoal, ele não irá trabalhar em uma oportunidade do 
governo onde essa contribuição política pode criar um conflito de interesse, 
dar a impressão de conflito de interesse ou violar as regras “pagar para jogar”. 
Se um funcionário planeja concorrer ou aceitar um cargo público, ele deve 
primeiro notificar seu gerente previamente para discutir se as obrigações oficiais 
podem afetar o trabalho do funcionário, de forma a minimizar qualquer impacto 
negativo no trabalho e evitar conflito de interesse.

Mais a explorar
-  Política de comércio internacional
-  Departamento de conformidade comercial 
-   Manual de procedimentos e conformidade 

de exportação
-  Guia rápido resumido de conformidade 

de exportação

Um olhar mais atento: Regras e restrições
As regras “pagar para jogar” nos EUA podem proibir 
que Diretores, executivos e funcionários que trabalham 
com clientes do setor público façam contribuições 
políticas pessoais para um candidato estadual ou local, 
um funcionário público ou um comitê de atuação 
política. Para mais informações, entre em contato com 
o grupo de contratos do governo do departamento 
jurídico da Wesco.

Integridade em ação
P  Meu gerente pediu que eu doasse dinheiro para um candidato político 

específico. Ele diz que não sou obrigado a contribuir, mas sinto-me 
pressionado a doar. Como lidar com isso?

R  Os funcionários não podem pressionar outros funcionários a apoiarem 
partidos ou candidatos políticos. Se você não está se sentindo 
confortável, fale com seu gerente ou outro gerente sobre isso, entre 
em contato com o departamento de recursos humanos ou com 
o departamento de ética e conformidade.

P  Estou concorrendo a candidato para um partido político em minha 
cidade. Gostaria de mencionar na literatura da minha campanha que 
trabalho para a Wesco. Posso fazer isso?

R  Não. Isso não seria apropriado já que pode ser interpretado 
implicitamente como se a Wesco apoiasse sua candidatura.
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Trabalhando com o governo
Atendemos toda legislação aplicável a contratos do governo, suprimentos e interações com autoridades 
do governo e com os funcionários ao fornecer produtos ou serviços, diretamente para um órgão do governo 
ou indiretamente através de um prestador de serviço ou subcontratado do governo.

Somos honestos, precisos e transparentes em nossas operações com autoridades do governo, órgãos, 
prestadores de serviço e subcontratados, atendendo às leis, às regulamentações e às políticas da Wesco 
aplicáveis. Cumprimos os requisitos nos contratos do governo. 

Cuidadosamente, seguimos as políticas e orientações da Wesco sobre o fornecimento de presentes, 
acomodações, refeições, entretenimento ou qualquer item de valor para funcionários do governo. Não 
discutimos oportunidades de trabalho futuras com funcionários do governo atuais sem primeiro consultar 
o departamento jurídico da Wesco, o departamento de ética e conformidade ou um representante de 
conformidade regional.

Evitamos potenciais conflitos de interesse organizacionais que possam ocorrer, como quando um trabalho 
da Wesco em um contrato do governo nos fornece informações não-públicas que nos dão uma vantagem 
competitiva injusta em outro contrato ou quando nosso trabalho em um contrato do governo pode 
comprometer nossa habilidade de oferecer orientação imparcial em outro contrato do governo. 

Integridade em ação
P  Existem regras especiais que preciso 

seguir se quiser oferecer um almoço para 
funcionários do governo com os quais estou 
trabalhando em um projeto?

R  Não ofereça nada até confirmar se isso 
é apropriado. Para obter ajuda para 
determinar o que é apropriado, entre 
em contato com o grupo de contratos do 
governo do departamento jurídico da Wesco, 
o departamento de ética e conformidade ou 
um representante de conformidade regional.

P  Um dos meus amigos está se aposentando 
de seu emprego junto ao governo e ele 
seria uma excelente adição à minha nova 
equipe de projeto. Posso falar com ele sobre 
essa oportunidade?

R  Entre em contato com o departamento de 
recursos humanos ou com o departamento 
jurídico da Wesco antes de iniciar qualquer 
discussão sobre emprego com um 
funcionário do governo atual ou um antigo 
funcionário do governo.

Mais a explorar
-  Política antissuborno e anticorrupção
-  Política de negócios com 

entidades governamentais
-  Política de presentes e entretenimento 

de negócios 
-  Orientações para pedidos federais diretos

Um olhar mais atento: Empresas de propriedade de minorias 
e de mulheres 
Muitos órgãos dos governos federais, estaduais e locais nos EUA 
têm iniciativas de diversidade destinadas a promover o crescimento 
e o desenvolvimento de empresas de pequeno porte e em desvantagem 
devidamente qualificadas “MWDBEs” (Empresas de propriedade 
de minorias, de pessoas com deficiência e de mulheres). A Wesco 
apoia essas iniciativas e é cuidadosa ao fazê-lo para que esteja em 
conformidade com a legislação federal, estadual e local no que se refere 
à participação de MWDBE em projetos e contratos financiados pelo 
governo (“Contratos públicos”). Em especial, a Wesco é comprometida 
com a participação legítima de MWDBEs devidamente certificadas que 
podem desempenhar e desempenharão uma função comercialmente 
útil em cada um dos Contratos Públicos dos quais participam. 

Qualidade e integridade do produto
Condizente com nosso valor essencial de “Vencer junto aos nossos clientes 
e fornecedores,” a Wesco oferece um portfólio de produtos, tecnologias 
e serviços que oferecem valor para nossos clientes. Cumprimos os processos 
de controle de qualidade interno e respeitamos as especificações do produto 
e do cliente. Cumprimos as leis e regulamentações aplicáveis referentes 
à manufatura, projeto, aquisição, teste, embalagem, armazenamento, 
manuseio, rotulagem e remessa de produtos. Seguimos as orientações 
definidas para garantir que somente produtos originais obtidos através 
de fornecedores autorizados sejam vendidos e enviados aos nossos clientes. 
Conscientemente, não iremos adquirir ou vender produtos falsificados para os 
clientes. Enviamos questões referentes à autenticidade ou o status autorizado 
dos produtos para o departamento de gestão de categoria da Wesco.

Integridade em ação
P  Recebemos um relatório de um fornecedor dizendo que ocorreram 

defeitos de manufatura em uma remessa recente de equipamentos 
elétricos. Os produtos já foram enviados para nosso cliente, mas 
não recebemos nenhuma comunicação sobre tais defeitos causando 
problemas de desempenho ou de segurança nos produtos. Temos 
obrigação de fazer o recall de todo o lote de produção?

R  Respondemos imediatamente a qualquer questão sobre uma possível 
segurança do produto. Você deve discutir a questão com as relações com 
o fornecedor imediatamente.

Mais a explorar
-  Política de produto autorizado 

e antifalsificação
-   Código de conduta do fornecedor
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Integridade em ação
P  Meu trabalho é feito eletronicamente sem documentos em papel. 

A Política de gestão de registro aplica-se a mim?

R  Sim. Essa política aplica-se a todos os registros, incluindo os eletrônicos.

P  Meu gerente pediu que eu limpasse os arquivos dos membros da equipe 
que saíram da Wesco. Não sei se algum dos documentos precisa ser 
guardado ou se posso jogá-los. O que devo fazer?

R  A primeira coisa a fazer é verificar a Política de gestão de registros da Wesco 
e o Cronograma de retenção de registros para ver se os itens estão dentro 
das categorias ou registros regidos por esses documentos. Se não houver 
nenhuma demanda judicial, retenção judicial, investigação, auditoria 
ou avaliação em andamento para os quais os documentos podem estar 
relacionados, a destruição dos documentos e e-mails no curso normal dos 
negócios pode ser feita em conformidade com nossa Política de gestão 
de registros e com o Cronograma de retenção de registros.

Gestão de registros
Gerenciamos os registros da empresa em conformidade com os requisitos 
de retenção aplicáveis. Várias leis e boas práticas de negócios exigem que 
a Wesco mantenha determinados registros da empresa, incluindo registros 
eletrônicos, por vários períodos de tempo. Além disso, não descartaremos 
registros relevantes quando houver ação judicial, intimação para testemunhar 
em juízo, auditorias ou investigações pendentes que exijam que os registros 
sejam mantidos. Por outro lado, o armazenamento dos registros da empresa 
por mais tempo do que o necessário representa custos desnecessários e riscos 
em potencial para a Wesco e também nos impede de recuperar e acessar 
eficientemente os registros relevantes. Cumprimos a Política de gestão de 
registros da Wesco e as respectivas orientações, incluindo nosso Cronograma 
de retenção de registros, que explica por quanto tempo devemos manter os 
registros da empresa e quando descartá-los. 

Mais a explorar 
-  Política de Gerenciamento de Registros 
-  Cronograma de retenção de registros

Relatório financeiro 
Nossos acionistas contam conosco para fornecer informações periódicas 
e precisas sobre nossos negócios e resultados financeiros. Para garantir que as 
informações que divulgamos nos relatórios apresentados à Comissão de Câmbio 
e Segurança dos EUA, ou que sejam tornadas públicas de outra forma, estejam 
completas, transparentes, precisas e no prazo correto, observamos os mais 
rigorosos padrões de manutenção dos registros financeiros e contábeis e de 
fiscalização do nosso sistema interno de controles e procedimentos.

Integridade em ação
P  Não trabalho no financeiro ou contabilidade. A “integridade financeira” 

é minha responsabilidade?

R  Sim. A exatidão na manutenção dos registros não é função de uma 
equipe ou de um departamento. É uma responsabilidade compartilhada 
por todos nós. De relatórios de despesas e formulários de inscrição para 
benefícios e notas fiscais de venda—nossas operações diárias devem ser 
precisas, completas e devidamente registradas.

P  Trabalho em vendas na Wesco e acabo de fechar uma grande transação 
com um cliente novo. Os negócios estavam um pouco lentos no trimestre 
passado e não atingi minhas metas de vendas. Já tenho algumas 
transações alinhadas para o mês que vem, então atingir minhas metas 
de vendas nesse trimestre não deverá ser um problema. É aceitável 
retrodatar as vendas do meu cliente novo como sendo do último 
trimestre para que eu possa atingir minhas metas de vendas?

R  De jeito nenhum. Nossos registros financeiros precisam refletir 
precisamente toda operação. Independentemente de suas metas 
de vendas, os pedidos do seu novo cliente devem ser registrados no 
dia em que foram enviados. Não importa qual trabalho realizamos para 
a Wesco, somos todos responsáveis por garantir que os registros da 
empresa sejam completos e precisos.

Integridade em nome de nossos acionistas
Criamos e sustentamos valor para nossos acionistas agindo de forma íntegra e para o melhor interesse da Wesco e de seus colaboradores� 
Protegemos os ativos da Wesco, bem como suas informações confidenciais, mantemos registros precisos dos negócios, garantimos o relatório 
financeiro preciso e no prazo correto, evitamos conflitos de interesse e comunicamos através de canais adequados. 

Registros comerciais
Registros completos e precisos dos negócios
Nossos acionistas confiam em nós para mantermos registros completos, precisos 
e confiáveis dos negócios. Cumprimos com as mais rigorosas normas para 
a manutenção de registros financeiro e contábeis. Os nossos livros contábeis 
refletem os componentes de cada transação com honestidade, precisão 
e apresentação clara dos fatos. 

Não falsificamos ou ocultamos informações indevidamente. Sabemos que 
nossos registros comerciais, incluindo e-mails e correios de voz, podem estar 
sujeitos à divulgação pública. Empenhamo-nos ao máximo para garantir que 
nossa comunicação seja clara, precisa e respeitosa. 

Cada um de nós é responsável por garantir que os livros e registros da Wesco 
reflitam com precisão as operações e eventos que eles representam e incluam 
documentação de apoio. Não fazemos declarações incorretas ou falsas em quaisquer 
livros, relatórios de despesas, folhas de horas, registros de segurança ou qualidade 
ou qualquer outro registro empresarial. Não alteramos, ocultamos ou destruímos 
documentos ou registros que estejam sujeitos a uma investigação, procedimento 
oficial ou solicitados pelo departamento jurídico (ex., retenção judicial).
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Um olhar mais atento: Registros comerciais
Os registros comerciais incluem pedidos de 
compra, contratos, registros de fabricação, 
relatórios de despesas, notas fiscais, relatórios 
financeiros exigidos pelo governo, outras 
demonstrações financeiras e relatórios reguladores 
para entidades do governo—mesmo itens rotineiros 
como e-mail e folhas de ponto.

Um olhar mais atento: Retenção judicial 
Uma retenção judicial, também denominada 
Manutenção de ação judicial, é o processo 
pelo qual a Wesco deve preservar informações 
potencialmente relevantes em caso de ação 
judicial pendente ou razoavelmente prevista. 
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Conflitos de interesse
Agimos de acordo com o melhor interesse da Wesco e de nossos acionistas 
e evitamos qualquer situação que possa nos induzir a agir de forma contrária 
a esses interesses. Na verdade, evitamos até a aparência de um conflito de 
interesses. Não usamos a nossa posição, contatos ou conhecimentos sobre 
a Wesco para proveito pessoal, nem concorremos com a Wesco ou aproveitamos 
uma oportunidade que surja para ela para nosso benefício pessoal. Não 
permitimos que as relações pessoais ou familiares ou investimentos externos 
influenciem nossas decisões de negócio.

Pode ser que diretores, executivos e funcionários tenham que divulgar 
investimentos em empresas ou conexões com empresas com as quais a Wesco 
faz negócios ou outros conflitos de interesse em potencial para o departamento 
de ética e conformidade, um representante de conformidade regional ou 
o departamento jurídico. Evitamos atividades comerciais fora da Anixter que 
possam interferir em nossa capacidade de execução de nossas responsabilidades. 

 Evite problemas mais tarde. Se você acredita que possa haver um 
conflito de interesse, mas não tem certeza, pergunte a você mesmo: 
Essa situação, comportamento ou relacionamento poderia…

•  Está consistente com os valores e políticas da Wesco

•  Influencia-me indevidamente a agir a favor da minha família, 
meus amigos ou meus interesses pessoais

•  Dá a impressão de não colocar os interesses da Wesco em 
primeiro lugar

•  Dá a impressão de que estou usando os ativos ou recursos da 
empresa para minha própria família ou em benefícios de meus 
amigos ou ganhos pessoais

•  Influencia — ou parece influenciar — minha habilidade de tomar 
decisões comerciais imparciais e objetivas

•  Causa dano à reputação da empresa

• Interfere no desempenho da minha função
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Comunicação e mídia social
Para garantir que as comunicações sobre nossos negócios sejam precisas 
e apresentadas de forma consistente, seja para a imprensa, para nossos acionistas 
ou o público em geral, não nos pronunciamos em nome da Wesco sem autorização 
para isso. Se formos consultados por um acionista, investidor, analista de mercado 
ou outro membro da comunidade financeira, encaminhamos essa consulta 
para nossa equipe de relações com o investidor ou para o Diretor Financeiro. 
Se algum representante da imprensa ou outro terceiro pede uma entrevista ou 
solicita informações ou opiniões sobre uma questão relacionada à Wesco, mesmo 
que a questão não seja confidencial, encaminhamos a solicitação para nossa 
equipe de comunicações corporativas que tem acesso às informações relevantes 
e é treinada para responder apropriadamente.

Quando usamos mídia social, tomamos cuidado para:
•  Deixar claro que qualquer opinião que expressamos é nossa própria opinião 

e não reflete a opinião da Wesco

• Evitar divulgar informações de negócios confidenciais

•  Não publicar nada que seja discriminatório, ameaçador ou que possa 
constituir intimidação, assédio ou bullying

Esses requisitos aplicam-se mesmo a comentários relacionados à Wesco que 
possamos fazer em um blog pessoal ou em páginas de mídia social ou em sites 
de terceiros.

Solicitações e recomendações: quem lida com o que
•  Encaminhe todas as solicitações de informações financeiras para a equipe 

de relações com o investidorm

•  Encaminhe todas as consultas da imprensa e solicitações de informações por 
parte do público para o departamento de comunicações corporativas

•  Encaminhe todas as consultas do governo e de entidades normativas para 
o departamento jurídico

Integridade em ação
P  O que fazer se eu vir que um colega de trabalho está criticando a Wesco 

como local de trabalho? Posso responder às publicações que ele faz 
e questionar seus comentários?

R  Não, você não deve tecer comentários, a menos que esteja autorizado 
especificamente a falar em nome da Wesco. Você deve encaminhar 
a questão para o departamento de recursos humanos, ao departamento 
de ética e conformidade ou ao representante de conformidade regional.

Mais a explorar
-  Política de comunicações externas
-  Política de mídia social da Wesco
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Circunstâncias em que possam surgir conflitos incluem:
•  Segundo emprego com um fornecedor, clientes, concorrente ou prestador 

de serviço da Wesco

•  Familiares trabalhando para um fornecedor, cliente, concorrente ou prestador 
de serviço da Wesco

•  Investimentos significativos ou direito de participação em um fornecedor, 
cliente, concorrente ou prestador de serviço da Wesco

•  Uso de recursos da Wesco para um segundo emprego, hobbies ou 
interesses externos

•  Relacionamentos de supervisão direta entre um gerente e o cônjuge, um 
parceiro doméstico, parceria de união civil, um membro da família ou alguém 
com quem um gerente tenha um relacionamento pessoal próximo

Antes de se envolver em uma atividade ou decisão que possa gerar conflito 
de interesse, divulgamos amplamente todos os fatos para um gerente, para 
o departamento de ética e conformidade ou um representante de conformidade 
regional. Conflitos em potencial devem ser comunicados através da Linha 
de integridade empresarial Wesco e clicando no link para o Formulário de 
divulgação de conflitos de interesse. 

Operações de uma parte associada
Alguns tipos de operações em que haja o envolvimento de um diretor ou um 
membro da diretoria ou um membro da família direto pode exigir aprovação 
prévia nos termos da Política de operação de uma parte associada da Wesco.

Um olhar mais atento: Reconhecer conflitos de interesse

Integridade em ação
P  Preciso de um emprego de meio período, além do meu trabalho 

na Wesco. Isso é um problema?

R  Geralmente não é nenhum problema se o seu outro emprego não 
for em um concorrente da Wesco ou que se apresente como um 
conflito de interesse, e contanto que esse outro trabalho não afete sua 
capacidade de desempenhar as suas tarefas na Wesco.

P  A minha esposa é funcionária de uma empresa que negocia com 
a Wesco. Fui recentemente promovido e no meu novo trabalho estarei, 
periodicamente, em contato com a empresa da minha mulher. O que 
devo fazer?

R  Isso pode criar um conflito de interesse ou dar a impressão de conflito 
de interesse. Você deve contatar seu gerente, o departamento de ética 
e conformidade ou um representante de conformidade regional para 
orientá-lo. É importante que todo conflito potencial seja revelado para 
que possamos antecipar e evitar problemas. Além disso, você e sua 
cônjuge devem tomar as medidas adequadas para garantir que protejam 
informações confidenciais e reservadas das duas empresas.

Mais a explorar 
-  Política de conformidade antissuborno 

e anticorrupção

-  Política sobre conflitos de interesse

-  Política de operação de uma parte associada

-  Manual do funcionário Wesco aplicável

Conflitos de interesse (Continuação)

Dados e informações confidenciais
Dados e informações confidenciais que criamos ou recebemos de outros na execução de nosso 
trabalho são ativos valiosos da Wesco. Criamos, adquirimos e usamos informações confidenciais 
da Wesco, de nossos parceiros de negócios, clientes, colegas e outros. O uso de nossos sistemas 
e outros recursos de tecnologia destina-se primariamente aos objetivos de negócios. 

Tomamos as precauções apropriadas para proteger as informações confidenciais e pessoais.  
Nossa responsabilidade em proteger as informações confidenciais da Wesco contra uso ou 
divulgação não autorizada permanece mesmo se não trabalharmos mais para a Wesco.
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Informações confidencias
As informações confidenciais incluem quaisquer informações não-públicas que pertençam à Wesco, aos nossos 
clientes ou parceiros de negócios ou outros terceiros. Tomamos cuidado para proteger corretamente essas 
informações e garantir que sejam usadas apenas para os fins comerciais a que se destinam. Divulgamos essas 
informações apenas para quem tem uma necessidade comercial legítima para isso e que esteja autorizado 
a recebê-las, ou quando a divulgação é exigida por lei. Não usamos informações confidenciais para uso pessoal.

Não aceitamos informações confidenciais sobre um concorrente de um ex-funcionário desse concorrente. 
Se acontecer de termos acesso inadvertidamente a informações do concorrente por meio de antigos 
funcionários do concorrente, entraremos em contato com o departamento de ética e conformidade ou um 
representante de conformidade regional para orientação.

Tomamos as medidas necessárias para proteger as informações confidenciais, incluindo quando apropriado, 
a assinatura de acordos antes da divulgação de informações a terceiros. Evitamos discutir publicamente ou 
exibir informações confidenciais da Wesco. Somos cautelosos ao conversar ou ao utilizar telefones celulares, 
notebooks e dispositivos sem fio, para que os outros não possam ouvir ou ver as informações confidenciais. 
Tomamos cuidado para não divulgar inadvertidamente as informações confidenciais para a família 
ou amigos ou mídia social. 

Um olhar mais atento: Informações confidencias
Informações confidenciais incluem informações como:

• Objetivos, planos e perspectivas empresariais ou estratégicos

• Definição de preço e dados de custo

• Informações de fusões, aquisições e desinvestimento

• Processos e procedimentos de negócios

• Propriedade intelectual e segredos comerciais

• Dados financeiros não-públicos

• Comunicações sobre questões jurídicas

• Outras informações não públicas de clientes ou terceiros

•  Listas de funcionários, clientes, fornecedores e parceiros 
de negócios

• Fluxogramas organizacionais internos

• Contratos e acordos

Informações pessoais
Respeitamos a privacidade de nossos clientes, colegas e parceiros de 
negócios e lidamos com suas informações pessoais com o cuidado devido. 
Coletamos e usamos informações pessoais somente para fins comerciais 
legítimos. Somente acessamos informações pessoais necessárias para 
realizar nosso trabalho e não iremos compartilhá-las ou disponibilizá-las para 
terceiros não autorizados. Respeitamos nossas políticas internas, obrigações 
contratuais e as leis aplicáveis referentes à coleta, processamento e proteção 
de informações pessoais. Exigimos que terceiros que processem informações 
pessoais em nosso nome protejam tais informações.

Um olhar mais atento: 
Informações pessoais
As informações pessoais são aquelas que 
podem ser usadas para identificar uma pessoa, 
seja direta ou indiretamente, tal como:

• Endereços residenciais

•  Informações bancárias ou de cartão 
de crédito

• Informações biométricas

•  Números de identificação do governo

• Informações de folha de pagamento

• Informações médicas

• Registros de trabalho

• Candidaturas de emprego
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Proteção das informações
Mantemos um programa de segurança da informação abrangente que inclui 
salvaguardas organizacional, técnicas e físicas para proteger as informações 
confidenciais, os dados pessoais e os sistemas e ativos de tecnologia da 
informação da Wesco. Seguimos as políticas e procedimentos da Wesco para 
proteger nossas redes, computadores, programas e dados contra ataques, danos 
ou uso, cesso ou divulgação não autorizados. Não acessamos nenhum sistema 
ou banco de dados que contenha informações confidenciais ou pessoais, salvo 
se tivermos uma necessidade comercial legítima e estivermos autorizados 
a fazê-lo. Se suspeitarmos de divulgação não autorizada, compartilhamento 
ou transferência de informações confidenciais ou pessoais, comunicamos o fato 
imediatamente à equipe de segurança da informação da Wesco.

Entendemos que a Wesco pode, a qualquer momento, monitorar conforme 
permitido pela lei local, o uso e o conteúdo dos sistemas de informações da 
empresa, incluindo telefones, computadores e outros dispositivos eletrônicos 
fornecidos pela empresa.  

Integridade em ação
P  Preciso deixar meu notebook com o TI para algumas atualizações, mas 

tenho um projeto de trabalho importante que preciso concluir durante 
o fim de semana. Posso levar para casa alguns arquivos que contêm 
dados do cliente usando um pendrive ou enviar esses arquivos por 
e-mail para meu e-mail pessoal para poder concluir o trabalho de casa?

R  Nenhuma dessas opções é permitida se os dados forem confidenciais ou 
sensíveis. Todos os dados confidenciais da Wesco devem ser protegidos 
contra divulgação indevida através do uso de armazenamento 
e transmissão criptografados. Usar um pendrive ou enviar um e-mail para 
sua conta de e-mail pessoal para que você possa trabalhar nos arquivos 
em seu computador pessoal não garante o nível de proteção exigido por 
nossas políticas. Você deve perguntar ao TI se eles têm um notebook que 
possam emprestar para você para que use no fim de semana e que pode 
ser conectado à rede da Wesco através de nossa VPN.

P  Recebi um e-mail da “ondrive@micrasoft.com” pedindo que eu insira 
informações para atualizar meu OneDrive. Depois de fazer isso, vi que 
o endereço de e-mail do remetente estava escrito errado. Não aconteceu 
nada depois disso, deve fazer algo a respeito?

R  Você deve notificar nosso departamento de cibersegurança de TI 
imediatamente. Mesmo que nossos sistemas não sejam afetados, 
os dados podem estar comprometidos.

Mais a explorar
-  Comunicações de TI/Digitais site da 

Intranet (Compass)
-  Política e procedimentos de segurança 

da informação
-  Padrão de classificação de dados
-  Política de confidencialidade 

Um olhar mais atento: Minimização de dados
Não é porque podemos ou queremos coletar 
informações pessoais que podemos fazê-lo. 
A prática de minimização de dados significa que 
a coleta, uso e retenção das informações pessoais 
deve ser limitada ao que for diretamente relevante 
e necessário para realizar um objetivo comercial 
específico e legítimo. Os dados não devem ser 
retidos por mais tempo que o necessário para 
atender esses fins.

Proteção dos ativos da Wesco
A Wesco nos confia seus ativos para que possamos realizar nosso trabalho e nós os protegemos contra perda, 
dano, roubo, desperdício e uso indevido. Os ativos da Wesco incluem propriedade física, como unidades, 
suprimentos, equipamentos, maquinário, ferramentas, peças sobressalentes, matéria-prima, produtos 
acabados, materiais sucateados, veículo, fundos da empresa, hardware e software de computador, redes 
de computador e sistemas de informações. Os ativos da empresa também incluem imobilizados intangíveis 
como segredos comerciais, informações confidenciais e dados numéricos. 

Usamos os ativos da Wesco para fins de negócios corretos e conforme permitido pela Wesco. É permitido 
o uso pessoal dos recursos de tecnologia da informação da Wesco, como um notebook da empresa ou conta 
de e-mail, contanto que esse uso seja limitado e não tenha um impacto negativo sobre a produtividade ou 
o funcionamento do sistema.

Protegemos os ativos da empresa e agimos com responsabilidade fiscal. Comunicamos quando os ativos 
da Wesco são roubados, danificados, estão inseguros ou precisam de reparos. Nossa obrigação em proteger 
os fundos da Wesco é especialmente importante em relação a quem tem autoridade para realizar gastos, 
aprovar despesas de viagem e de entretenimento ou gerenciar orçamentos e contas. Para proteger os ativos 
da Wesco, iremos:

•  Seguir os requisitos da Política de níveis de autoridade (LOA) da Wesco ao aprovar operações

•  Garantir que os fundos sejam devidamente usados para os fins estabelecidos

• Registrar todas as despesas com precisão

•  Verificar se as despesas enviadas para reembolso se referem a trabalho, se estão devidamente 
documentadas e em conformidade com as políticas e orientações da Wesco

•  Assegurar que os ativos da empresa sejam fisicamente protegidos, incluindo dispositivos móveis 
e computadores 

Integridade em ação
P  Um colega de trabalho meu está comprando 

componentes eletrônicos para uso pessoal 
usando o cartão de crédito da empresa. 
Isso é apropriado já que o funcionário faz 
o pagamento pessoal junto à conta de cartão 
de crédito da empresa? 

R  Não. A política de cartão corporativo 
da Wesco proíbe o uso indevido 
intencional de um cartão corporativo para 
compras pessoais.

Mais a explorar
-  Política de segurança física 
-  Política de viagens e despesas de negócios
-  Política de níveis de autoridade (LOA)
- Política de uso aceitável

Um olhar mais atento: Uso indevido de recursos da empresa
Exemplos de uso indevido de recursos da Wesco incluem:

• Fazer uso pessoal de produtos e insumos
• Usar um cartão de crédito corporativo para compras pessoais
•  Usar veículos da empresa para fins pessoais não autorizados
• Revenda de produto sucateado ou refugado para ganho pessoal
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Informação privilegiada
Durante nosso trabalho, podemos tomar ciência de informações importantes 
sobre a Wesco ou sobre outras empresas que não estejam disponíveis ao público 
em geral. Não negociamos valores mobiliários da Wesco ou de outras empresas, 
enquanto na posse de informações materiais não-públicas, nem divulgamos 
informações materiais não-públicas a outras pessoas, como parentes ou amigos, 
que poderão negociar valores mobiliários com base em ter tais informações. 
Informações materiais não-públicas são quaisquer informações que geralmente 
não são conhecidas ou disponíveis ao público em geral e que um investidor 
razoável consideraria importante para decidir se quer comprar, vender ou deter 
um título. 

Compreendemos que a informação, positiva ou negativa, sobre a Wesco 
ou qualquer outra empresa pode ser material. Não entramos em especulação 
a curto prazo sobre os valores mobiliários da Wesco, nem em qualquer transação 
em que poderemos lucrar, em caso de desvalorização dos valores mobiliários. Se 
tivermos dúvidas acerca de uma transação em particular, consultaremos nosso 
Departamento Jurídico.

Integridade em ação
P  Através do meu trabalho, tenho o conhecimento de que as vendas 

foram bastante significativas para um de nossos maiores clientes neste 
trimestre. Posso aconselhar meu irmão a comprar o estoque de um 
cliente antes que os rendimentos trimestrais deles sejam anunciados?

R  Não. Comprar ou vender estoque na Wesco ou de qualquer empresa com 
base em qualquer informação material, não-pública – ou “dar uma dica” 
passando essa informação para outras pessoas, para que eles usem essa 
informação – não somente viola nosso Código de conduta comercial, 
mas também é ilegal e pode resultar em penalidades graves, incluindo 
sanções, multas e penalizações cíveis ou criminais.

Mais a explorar 
-  Política de negociação das 

informações privilegiadas

Um olhar mais atento: Informações materiais não-públicas
Exemplos de informações não-públicas materiais incluem:
• Rendimentos, resultados ou projeções financeiras
•  Aquisições em potencial, fusões, alienação de ativos ou vendas 

de ativos significativos
• Mudanças na administração
• Desmembramento de ações ou mudanças na política de dividendos
• Novos produtos ou serviços significativos
• Saída ou contratação de funcionários estratégicos
• Ganho ou perda de um cliente ou fornecedor
•  Processos jurídicos relevantes ou ameaçados ou 

investigações governamentais

 

Integridade junto às nossas comunidades
Aceitamos com seriedade nossa responsabilidade em atender às comunidades onde fazemos negócios e preservamos o ambiente onde todos 
nós vivemos� Buscamos oportunidades de melhorar nossas comunidades e cuidamos dos recursos naturais dos quais dependemos�

Contribuição com nossas comunidades
Conduzimos nossos negócios em mais de 50 países e operamos cerca de 800 
unidades e escritórios. Essas unidades estão em comunidades que abrigam 
nossos funcionários e suas famílias, assim como nossos clientes e outros 
colaboradores. Queremos que essas comunidades sejam locais inclusivos, 
sustentáveis e prósperos para vivermos e trabalharmos. 

Todos nós somos incentivados a sermos ativos em nossas comunidades 
e apoiarmos causas que melhorem nossas comunidades. Individualmente e através 
do Wesco Cares, apoiamos instituições beneficentes, causas cívicas, educacionais 
e culturais na forma de contribuições, trabalho voluntário e outras formas 
de assistência.

Sustentabilidade
A Wesco é comprometida em reduzir nosso uso de recursos naturais e em 
trabalhar com nossos clientes e fornecedores para ajudá-los a fazer o mesmo. 
Nosso programa de sustentabilidade corporativa apoia a melhoria contínua 
de nossos processos de negócios, ajudando-nos a controlar e reduzir nosso 
impacto ambiental nas áreas de uso de energia, desperdício, materiais e recursos 
naturais e transporte.

Para corroborar nosso compromisso, atendemos a toda legislação ambiental 
aplicável. Também trabalhamos com nossos clientes e fornecedores para ajudá-
los a atingir suas metas de sustentabilidade através dos produtos e serviços que 
fornecemos. Cada funcionário tem um papel a desempenhar para executar com 
êxito nosso compromisso com o ambiente. Treinamos nossos funcionários em 
uma variedade de tópicos sobre meio ambiente, social e controle (ESG).

Mais a explorar
-  Diretrizes para contribuição da Wesco

Mais a explorar
-  Saúde, segurança, meio ambiente 

e sustentabilidade site da Intranet (Compass)
-  Declaração de saúde, segurança, meio 

ambiente e sustentabilidade
-  Relatório de sustentabilidade da Wesco
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http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/WescoCares
https://wescodist.sharepoint.com/sites/WescoCares
https://wescodist.sharepoint.com/sites/HealthandSafety/SitePages/H%26S-Dept-Home.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://www.wesco.com/us/en/our-company/environmental-social-and-governance/esg-report.html
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Faça perguntas e levante questões
Web: Wescodist.ethicspoint.com | E-mail: ethics@wesco.com 

Contatos
Caso tenha uma questão que gostaria de discutir ou se, simplesmente, precisar de aconselhamento, comece falando com seu gerente� Os gerentes estão 
na melhor posição para ouvir você e decidir sobre a ação a ser tomada� Se isso não for possível ou se sentir desconfortável em falar com seu gerente, 
entre em contato com o departamento de ética e conformidade, um representante de conformidade regional, com o departamento de recursos humanos, 
o departamento de auditoria interna ou o departamento jurídico� Você também poderá trazer qualquer dúvida ou questão utilizando a Linha de integridade 
empresarial Wesco através de qualquer um dos métodos abaixo�

Departamento de ética e conformidade
E-mail: ethics@wesco.com 
Telefone: Código de acesso nos EUA +1 224.521.8604

Correio: Diretor de Ética e Conformidade
 WESCO International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

Linha de integridade empresarial
On-line https://wescodist.ethicspoint.com 
EUA e Canadá 866.873.2376 (linha direta)
Fora dos EUA. Números de linha direta listados por 

país em
https://wescodist.ethicspoint.com

Representantes de conformidade regional
Ásia Pacífico ethics.APAC@wesco.com
América Latina ethics.CALA@wesco.com
Europa, Oriente Médio e África ethics.EMEA@wesco.com

Comitê de auditoria do Conselho de Administração da Wesco
O Comitê de Auditoria do Conselho de Administração pode ser contatado através 
da linha de integridade empresarial. Nos Estados Unidos e Canadá, relatórios 
para o Comitê de Auditoria através da linha de integridade empresarial podem ser 
apresentados pelo telefone 1.866.873.2376. Para opções de relatórios baseados 
na web e instruções sobre como ligar para a linha de integridade empresarial 
de fora dos EUA e Canadá, acesse: https://wescodist.ethicspoint.com. 

Outros listados no Código 
Comunicações corporativas Corporate_Communications@wesco.com 
Segurança da informação ITSecurity@wesco.com
Auditoria Interna Internal_Audit@wesco.com
Relações com o investidor investorrelations@wescodist.com
Jurídico legaldepartment@wescodist.com
Segurança safety@wesco.com
Conformidade de comércio tradecompliance@wescodist.com

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.ethicspoint.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto:ethics.APAC@wesco.com
mailto:ethics.CALA@wesco.com
mailto:ethics.EMEA@wesco.com
https://wescodist.ethicspoint.com
mailto:Corporate_Communications@wesco.com
mailto:ITSecurity@wesco.com
mailto: Internal_Audit@wesco.com
mailto:investorrelations@wescodist.com
mailto:legaldepartment@wescodist.com
mailto:safety@wesco.com
mailto:tradecompliance@wescodist.com
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